
:STEP خارطة طریق لإلستعداد إلختبار ستیب 
 

 مالحظة مهمة:إخواني أخواتي ماینفع قبل اإلختبار بأسبوع تنبش و تبحث بالقروبات و  المواقع  تطلب النجدة عندي●
 اختباااااار ،هذه الخطة تحتاج استعداد  3أسابیع على األقل من  المواظبة و اإلستمرار  وضعتها باللون األحمر للتأكید على

 أهمیتها یعني مو تذاكر یوم و تتوقف أسبوع،قال صلى اهللا علیه و سلم"قلیل دائم خیر من كثیر منقطع"
  االختبار عبارة عن 125 فقرة●

 25 استماع
 50 قطع

 50 قرامر و تحلیل كتابي (عالمات ترقیم و كابتلیزیشن اللي هو الحروف الكبیرة)
*************** 

STEP لالستعداد الختبار 
 التدریب ثم التدریب ثم التدریب

 اعمل خطة دراسیة و قسم یومك على المهام األربع(قواعد/قطع/استماع/تحلیل كتابي)
  اول شي ادخل موقع االستماع و حل من 3 الى 5 قطع من المستوى البسیط و المتوسط بعدین ابدأ بالقرامر ذاكر كل یوم

 كم قاعدة مثال 3 او اربع و روح لموقع التدریب تلقى تدریبات مخصصة لكل قاعدة باالسم بعدها تروح لملف القطع و
  تفهمها مترجمة و تذاكر األسئلة و تعرفي طریقة األسئلة زین

  أما التحلیل الكتابي على أربع ورقات المرفقة
● 

*************************** 
 
 

STEP مادة مختصرة و مركزة لمذاكرة  
 قرامر أحمد ابو زید هنا

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5isa5XjlZ5qKX61YuOdq-aoFy3ZHF_hb 
 و هذي القناة بعد ممتازة

https://www.youtube.com/user/EGL4Arab 
  قناة أخرى راااااائعة للقرامر أیضا:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp22-4PivYmLebd3vD0_WfIteVUlSA44G 
 

   بعد ماتدرسین القاعدة ضروري تتدربین علیها من هذا الموقع فیه تدریبات مخصصة لكل قاعدة باالسم
http://englishteststore.net 

  موقع آخر للتدریب على القرامر:
http://ar.talkenglish.com/listening/listen.aspx  

 موقع آخر أیضا للتدریب على القرامر:
 

/https://www.englisch-hilfen.de/en  
 طبعا أهم موضوعات القرامر من تجربة الذین أدوا االختبار:

 بالنسبة للقرامر ابدأي على طول باألزمنة 12 زمن و قاعدة if , المودل فیرب هذي الیخلو اي اختبار منها
 

 -قاعدة if الشرطیة
https://youtu.be/3yBK_an3aDA 

at,an,in قاعدة حروف الجر-  
https://www.youtube.com/watch?v=Q8gMUILX6xk&index=3&list=PLp22-4PivYmLebd3vD0_

WfIteVUlSA44G 
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https://youtu.be/8rrbrucTJHA 
  - الجملة الناقصة المودلز

https://youtu.be/RphqYnCdy7Q 
 و أیضا للمودل فیرب مهم تتطلع على هذه الروابط ال3:

https://www.youtube.com/watch?v=8Dr6xb2rh5w&index=20&list=PLp22-4PivYmLebd3vD0_
WfIteVUlSA44G&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=2qceNc2222g&index=21&list=PLp22-4PivYmLebd3vD0_
WfIteVUlSA44G&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=UnlxToin8Qc&index=24&list=PLp22-4PivYmLebd3vD0_
WfIteVUlSA44G&t=322s 

 
some ,any-  

https://youtu.be/38a73o-n4WA 
a,an-  

https://youtu.be/8rrbrucTJHA 
  -عالمات الترقیم

https://youtu.be/-2t8qyQCEIY 
  -الحروف الكبیره

https://youtu.be/7IpT5nz2zEo 
 -االزمنه(ماضي،مضارع ،مستقبل)

https://youtu.be/rlbFDiuwlF0 المضارع البسیط  
https://youtu.be/5TjpEcrNbCc الماضي البسیط 

https://youtu.be/TDh-m2xLyg8 المستقبل البسیط 
 

https://youtu.be/TDh-m2xLyg8 المضارع المستمر 
https://youtu.be/oBzkMfEXj1s الماضي البسیط 

https://youtu.be/Q2Vkhcvq9uw المستقبل المستمر 
 

https://youtu.be/cfYSzcZSw3U المضارع التام 
https://youtu.be/8QehpHhgN04 الماضي التام 

https://youtu.be/2EptvhLbLEU  المضارع التام المستمر 
  األزمنة في اإلنجلیزیة 12 زمن:

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5isa5XjlZ5roRlz3R6453BIxknfoBiwZ 
 
 

Adverbs الظروف 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-_scYyfOowg 
 

Adjectives  الصفات  
https://www.youtube.com/watch?v=f6k46UX_Sbk  
  

  الفرق بین الصفات و الظروف
https://www.youtube.com/watch?v=z6QY2b3YuYA 
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Conjunction أدوات الربط 
https://www.youtube.com/watch?v=BKFC8zo_6kg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6A4WxacZAK4 
 

:Used to شرح قاعدة 
https://www.youtube.com/watch?v=ew0ZUw7rPX0 

https://www.youtube.com/watch?v=sdnXHx0_9-4&t=28s 
  الكالم المنقول المباشر و غیر المباشر:

https://www.youtube.com/watch?v=ukKO9AjjZnI 
https://www.youtube.com/watch?v=WQkHHVEcSHU&t=78s 

 
 المبني للمجهول :

https://www.youtube.com/watch?v=by-88eYgndE 
https://www.youtube.com/watch?v=ffJr9CG3k2k 

 
Where,when...etc استخدامات -  

http://youtu.be/9e_N0D9_EI0 
 -الصفات والمقارنات

http://youtu.be/Rs-UA2jOry0 
 -الضمائر  االنعكاسیه

https://youtu.be/uCp4aFtvbXg 
https://youtu.be/qOwV9wEfGiE 

Gerunds- 
https://youtu.be/4IDm4VCgSDI 

 -المعدود وغیر المعدود
https://youtu.be/y-zB-fusZFI 

 
 #شرح القواعد، ملحوظة مهمة :هذه أهم القواعد التي تحتاجها للمذاكرة في ستیب في حال لم یروق لك الشرح في الرابط بإمكانك

 البحث عن شرح أفضل الیوتیوب مليء بقنوات االنجلیزي والشروحات ،نحن اختصرنا علیك الطریق و جمعنا أبرز الموضوعات و
  كل یختار الشرح الذي یناسبه و یروق له.

******************************************* 
 

  االستماع هذا الموقع
http://esl-lab.com 

******************************************* 
  القطع تلقونها بملف القطع

https://drive.google.com/folderview?id=1XAZDYaALW0cap4NESyANgxMgrflG5rAN 
 
 

******************************************* 
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  التحلیل الكتابي

 بهاألربع الصور احفظیها و افهمیها

 



 
*******************************************  

 بالنسبة للقروبات التلیغرام تدوخ و تضیع الوقت فاالفضل قنوات التلیغرام اللي مافیها مشاركات وإزعاج انصح بهذه
  للقرامر

https://t.me/your_english1 
 و هذه للقطع

https://t.me/readingstep 
 و هذه مرجع الزبدة

https://t.me/ReemSTEP 
****************************************** 

https://t.me/your_english1
https://t.me/readingstep
https://t.me/ReemSTEP


 أیضا هذه تطبیقات مفیدة لمن أراد الممارسة و التدریب على حل القرامر(خصوصا المحاطة باللون األحمر) و في حال لم تجد نفس
 التطبیقات بإمكانك البحث في األب ستور عن تطبیقات أخرى تؤدي نفس الغرض:

 

 
 نصائح إضافیة:::●

 
 نصائح لحل القطع

 
 لما یكون ف السؤال كلمه ( infer )  هذا معناته ان الجواب مو موجود بالقطعه ابدًا الزم استنتاج واالستنتاج هذا اما ان

  یكون :
 

 ١/ مقارنة.  یعني یقارن بین شیئین و المطلوب استنتاج الجواب مثال علیه : لما یكون بالقطعة ( محمد أطول من خالد ) و
  یسأل مثًال عن من اقصر واحد ؟  هنا المطلوب استنتاج الن كالمه بالقطعه عن الطول و في السؤال من اقصر .

 
 

 ٢/ حسابات . مثال علیه ( قطعه مكتوب فیها ان محمد متزوج و لدیه ٤ بنات و ابن ) یكون السؤال كم عدد افراد اسرته ؟
  یعني المطلوب استنتج وهو اني احسبهم كلهم

 
 ٣/ القرن و تكون الكلمه هذي موجوده بالسؤال ( centuries) وهذا كان في قطعة ابن بطوطه لي اي قرن ولد وبعد كان

  موجود بقطعه ثانیه .
  هو ولد في عام ١٣٠٤ لما نختار یكون قرن ١٤

  
 

 طریقة حل اسئلة االستنتاج هو اني استبعد كل جواب موجود بالقطعه بمعني اني اشوف الخیارات إذا هو مكتوب بالقطعه
  معناه الجواب خطأ اشوف جواب غیره

 
 
 

 واذا كان السؤال عن الفكرة األساسیة وهو یكون بالسؤال كلمة ( idea ) مطلوب منك عن ایش یتكلم الموضوع بشكل
 عام ومایكون احد التفاصیل الموجوده بالقطعه او مثال بالقطعه . مثل قطعة نوم الحیوانات ذكر امثله على الحیوانات وذكر



 طریقة نومها یعني اذا كان ف االجابات مثل اسم حیوان او كیف ینام حیوان معین هذا خطأ الزم اختار الفكرة األساسیة
 عن الموضوع كله وهي ( نوم الحیوانات )

****************** 
 هذا الرابط مهم للتعرف على كیفیة حل القطع:

 
https://youtu.be/DB1fQLUdXtY  

https://youtu.be/DB1fQLUdXtY
https://youtu.be/DB1fQLUdXtY

